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DISSABTE DIA 5 DE MARÇ CONTINUACIÓ
DE PINTURA AL NOSTRE PATI

CURS PER A FAMÍLIES DE
PART DE L’AMPA
Us recordem que L'AMPA, en
coordinació amb FAPA, ha organitzat el
curs per a famílies:

Eixe dissabte ens l’hem
reservat per poder vindre a
seguir pintant coses del pati,
doncs encara ens queda. Si
podeu i voleu reserveu-vos
el matí entre les 9 i les 14 h.
Gràcies.

"Educació
emocional
i
habilitats socials. Prevenció
dels consums abusius.
Violència de gènere.
Altres formes de violència i
pressió de grup”.
Serà el dimarts, 23 de febrer, de15:0016:30 al menjador de l’escola.
Per a organitzar l'espai de realització
del curs és necessari que les persones
interessades reserven plaça inscrivintse en el llistat que està disponible en el
despatx de l'AMPA.

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE 6é
Demà dissabte La Florida farà la jornada de portes
obertes. Si us interessa serà entre les 10 i les 13 h.

ALUMNAT DE PRÀCTIQUES
La setmana passada vam donar la benvinguda a
l’alumnat de pràctiques que està a la nostra escola,
van a estar fins al 6 de maig, doncs són les pràctiques
de 4t de Magisteri. Els desitgem que gaudeixquen de
l’escola i s’il·lusionen pel treball de ser mestres. Estan
en aquestes classes:
A 3 anys estan Eva i Mª José, a 4 anys Marta i Rocio,
a 5 anys Sherezade i Carolina, a 1r Patricia (també
d’especialitat d’anglès) i Carla (també d’especialitat de
P.T.), a 2n Aroa (també d’especialitat de P.T.) i
Lorena, a 4t Iris (també especialitat d’anglès) i Mireia,
a 5é José (especialitat d’E.F.), a 6é Alberto
(especialitat d’E.F.), Pilar (especialitat d’anglès) i
Javier (especialitat d’E.F.).

PORTES
OBERTES
A LA NOSTRA
ESCOLA
La nostra escola, tindrà
portes obertes per a les
famílies
de
xiquets
nascuts l’any 2013. Serà
el dijous dia 10 de març
les 9’10 i a les 16’40.
La invitació la repartirem
a les escoletes el dimarts
dia 1 de març.
Si conegueu famílies que
tenen fills/es del 2013, els
podeu convidar a vindre i
així que coneguen la
nostra escola.

Cal dir:

PER A PENSAR
“La teua tasca és descobrir el teu
món i després entregar-te a ell amb
tot el teu tu cor”.
Buddha

ASSECAR
No

SECAR

ESCOLA VIVA
FELICITACIONS
Alguns alumnes de 5é B que estan ajudant a cuidar i regar el jardí del pati. Moltes
gràcies Nabil, Èric, Héctor, Dario, Daniel, Carlos i Àngel.
COMISSIONS MIXTES
El dimecres passat, complint un somni, la Comissió de Màgics ens va deixar jugar al
pati durant 1 h. després de l’eixida per la vesprada. Moltes gràcies.
Des de la Comissió d’Infraestructura finalment hem aconseguit posar els noms als
camins del pati: Camí de l’hort, del palmeral, de les moreres, i del penell.
LA RÀDIO
La nostra escola estarà representada a la Jornada de
ràdio que organitza Escola Valenciana el dissabte 27 a
la Facultat de Magisteri de València. Aquesta activitat
pretén mostrar com treballar la ràdio a l’escola i animar
a les escoles a tirar endavant el projecte.
LA BIBLIOTECA
La biblioteca tutoritzada funciona de dilluns a dijous de
16’45 a 17’45 gràcies a mestres i mares/pares
voluntaris.
ASSEMBLEA DE DELEGATS
La vam celebrar ahir dijous. Els delegats de les
classes van participar com sempre cada 3
setmanes, des de 1r a 6é. Moltes gràcies per la
seua participació.
LECTOESCRIPTURA
Esta setmana ha vingut alumnat de Magisteri per
veure com treballem Lectoescriptura al primer cicle.
Van a fer un treball.
ÚS DE PRODUCTES PIROTÈCNICS
El dilluns i el dimarts van vindre dos policies municipals per fer una xerrada a l’alumnat
de 2n i 3r sobre el bon ús dels productes pirotècnics.

II TROBADA DE JOVES, FAMÍLIES PROFESSORAT
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Oberta la inscripció per a la II Trobada de joves, famílies i professorat contra la violència
de gènere.
Serà el dissabte 5 de març, a partir de les 8h, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències
de l’Educació.
Els ponents seran Marcos Castro Sandúa i Elena Duque Sánchez.
Dirigit a professorat, famílies i alumnes de 5é i 6é de Primària i de Secundària.
Si voleu més informació: cefire.edu.gva.es/sfp/index.php

